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Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd  

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Katarzyna Liszka-Michałka 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 184778600 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

s. 1, akapit 4 Postulujemy o wykreślenie zdania: 
„Wnioski, które nie będą spełniały 
wymogów zawartych w kryteriach 
podziału rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej będą odrzucane.” 

Treść akapitu wskazuje, że 
uzupełnienie wniosku nie będzie 
możliwe po jego skierowaniu z MEiN 
do MF, co oznacza że na etapie 
rozpatrywania wniosku przez MEiN 
uzupełnienie jest dopuszczalne. 
Jednocześnie wskazano, że wnioski 
które nie spełniają wymogów 
zawartych w kryteriach będą 
odrzucane. Proszę o wyjaśnienie 
intencji. Wydaje się bowiem, że 
niespełnienie wymogów z kryteriów 
mogłoby podlegać uzupełnieniu na 
etapie rozpatrywania wniosku przez 
MEiN.  

  

2.  

Kryterium I dot. 
wzrostu zadań 
szkolnych i 
pozaszkolnych 

Związek Powiatów Polskich 
podtrzymuje uwagi do zasad 
podziału środków z rezerwy w 
Kryterium I zgłoszone w 
korespondencji z 15 listopada 2022 
r. (Or.A.0713/2440/22), na którą nie 

W przypadku szkół czy placówek 
publicznych niesamorządowych i 
niepublicznych dotacja 
przekazywana jest co do zasady 
przez samorządy co miesiąc w 
przeliczeniu na faktyczną liczbę 
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otrzymał pisemnej odpowiedzi z 
MEiN. Nie może bowiem mieć 
miejsca sytuacja, w której zadania 
szkolne i pozaszkolne 
(subwencjonowane i obligatoryjne) 
nie znajdują pełnego albo 
przynajmniej znacznego pokrycia w 
środkach subwencji/rezerwy.  
 

dzieci, uczniów, wychowanków. 
Rosnąca w ciągu roku liczba dzieci, 
uczniów, wychowanków jest rzeczą 
naturalną jednakże finansowana jest 
ze środków własnych samorządów 
(ponad otrzymywaną część 
oświatową subwencję ogólną). W 
konsekwencji szkoły publiczne 
niesamorządowe i niepubliczne 
otrzymują w trakcie roku adekwatne 
do liczby uczniów środki na swoje 
funkcjonowanie. Natomiast 
samorządom wydatki te nie są 
refundowane z subwencji/rezerwy, 
powodując także ogromny deficyt w 
środkach na oświatę publiczną. 

3.  

Uwaga ogólna Czy na rok 2023 nie są planowane 
dodatkowe środki wzorem roku 
2022 na organizację zajęć 
wspomagających dla uczniów?  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


